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รูปแบบการอ้างอิงบทความ

!
การอ้างอิงเอกสารและผลงานต่างๆ สำหรับบทความในวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ใช้การอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์
(Vancouver style) การอ้างอิงเอกสารและผลงานต่างๆ ใช้การเขียนอ้างอิงเป็นตัวเลขซึ่งถูกเขียนอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม (brackets) [ ]
เช่น [1] [2] [3,4] [1–5] [1,3,6,9] และ [3,6–10] เป็นต้น โดยเรียงตามลำดับของการถูกอ้างอิงในบทความ
รูปแบบพื้นฐาน
การเขียนชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการในเอกสารและผลงานที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเรียงจากชื่อสกุลเป็นคำเต็ม ตามด้วยอักษรตัว
แรกของชื่อต้น (และชื่อกลางติดกับชื่อต้น ถ้ามี) โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดตามหลังชื่อต้น (และชื่อกลาง)
การเขียนชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการในเอกสารและผลงานที่เป็นภาษาไทย ให้เขียนเรียงจากชื่อต้น (ชื่อกลาง ถ้ามี) ตามด้วยชื่อสกุลเป็น
คำเต็ม
ถ้าจำนวนของผู้แต่งบทความที่ได้รับการอ้างอิงมีจำนวนมากกว่า 6 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก ตามด้วยคำว่า และคณะ หรือ et al
เครื่องหมายจุลภาค (comma ,) ใช้เขียนคั่นระหว่างชื่อของผู้แต่ง
เครื่องหมายมหัพภาค (fullstop .) ใช้เขียนหลังชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย หรือคำว่า และคณะ หรือ et al
การเขียนชื่อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนขึ้นต้นเป็นอักษรตัวใหญ่สำหรับทุกคำของชื่อหนังสือตามหลักการเขียนอักษรตัวใหญ่ โดย
ยกเว้นคำเฉพาะ
การเขียนชื่อบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนขึ้นต้นเป็นอักษรตัวใหญ่สำหรับคำแรกของชื่อบทความ โดยยกเว้นคำเฉพาะ
การเขียนชื่อวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนโดยใช้ชื่อย่อตามมาตรฐานสากล
การเขียนชื่อวารสารที่เป็นภาษาไทย ให้เขียนเป็นชื่อเต็ม
หนังสือ (book (print))
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ (ถ้าหากเป็นบรรณาธิการ ให้ใส่ (บรรณาธิการ) หรือ (ed.) หรือ (eds.) ตามหลังชื่อ)
2. ชื่อหนังสือ (เขียนด้วยตัวเอียง)
3. สถานที่พิมพ์ (ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งสถานที่ ให้ใช้สถานที่พิมพ์แรก)
4. สำนักพิมพ์
5. ปีที่ตีพิมพ์ของหนังสือ
รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง:
Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short Course in Soil and Rock Slope Engineering. London: Thomas
Telford Publishing; 2001.
บทในหนังสือ (chapter in an edited book)
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่งของบทในหนังสือ
2. ชื่อบท
3. ชื่อบรรณาธิการ (เขียนตามหลังด้วย (บรรณาธิการ) หรือ (ed.) หรือ (eds.))
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4. ชื่อหนังสือ (เขียนด้วยตัวเอียง)
5. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าหากไม่ใช่การพิมพ์ครั้งแรก)
6. สถานที่พิมพ์ (ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งสถานที่ ให้ใช้สถานที่พิมพ์แรก)
7. สำนักพิมพ์
8. ปีที่ตีพิมพ์ของบท
9. เลขหน้า (ให้เขียนนำหน้าด้วย หน้า หรือ p.)
รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) ชื่อหนังสือ. ชื่อสถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า เลขหน้า.
ตัวอย่าง:
Partridge H, Hallam G. Evidence-based practice and information literacy. In: Lipu S, Williamson K, Lloyd A. (eds.)
Exploring methods in information literacy research. Wagga Wagga, Australia: Centre for Information Studies;
2007. p. 149–170.
บทความในวารสารที่ตีพิมพ์เป็นฉบับ (article journal (print))
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่ง
2. ชื่อบทความ
3. ชื่อวารสาร (เขียนด้วยตัวเอียง)
4. ปีที่ตีพิมพ์ของบทความ
5. ปีที่วารสารตีพิมพ์
6. เลขฉบับ (เขียนอยู่ในวงเล็บ)
7. เลขหน้าของบทความ
รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ตีพิมพ์ของบทความ; ปีที่วารสารตีพิมพ์(เลขฉบับ): เลขหน้าของบทความ.
ตัวอย่าง:
Chhibber PK, Majumdar SK. Foreign ownership and profitability: Property rights, control, and the performance of
firms in Indian industry. Journal of Law & Economics. 1999;42(1): 209–238.
บทความในวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ (article journal (online))
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่ง
2. ชื่อบทความ
3. ชื่อวารสาร (เขียนด้วยตัวเอียง)
4. ปีที่ตีพิมพ์ของบทความ
5. ปีที่วารสารตีพิมพ์
6. เลขฉบับ (เขียนอยู่ในวงเล็บ)
7. เลขหน้าของบทความ
8. แหล่งที่มา เช่น URL หรือ DOI
9. วันที่เข้าถึงบทความ
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รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ตีพิมพ์ของบทความ; ปีที่วารสารตีพิมพ์(เลขฉบับ): เลขหน้าของบทความ. เข้าถึงได้จาก:
URL [เข้าถึงเมื่อ วันที่เข้าถึงบทความ]
ตัวอย่าง:
Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177): 397–399. Available from: http://
www.nature.com/nature/journal/v451/n7177/full/451397a.html [Accessed 20th January 2015].
Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The novel use of phase change materials in refrigeration plant. Part
1: Experimental investigation. Applied Thermal Engineering. 2007;27(17–18): 2893–2901. Available from: doi:
10.1016/j. applthermaleng.2005.06.011 [Accessed 14th July 2015].
Read B. Anti-cheating crusader vexes some professors. Chronicle of Higher Education. 2008;54(25). Available
from: http://global.factiva.com/ [Accessed 18th June 2015]. Note: articles published online may not have page
numbers.
บทความในรายงานการประชุมวิชาการ (conference proceedings)
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่ง
2. ชื่อบทความ
3. ชื่อบรรณาธิการ (เขียนตามหลังด้วย (บรรณาธิการ) หรือ (ed.) หรือ (eds.)) หรือชื่อหน่วยงานที่จัดการประชุม
4. ชื่อการประชุม (เขียนด้วยตัวเอียง)
5. สถานที่พิมพ์
6. สำนักพิมพ์
7. ปีที่ตีพิมพ์ของบทความ
8. เลขหน้า (ให้เขียนนำหน้าด้วย หน้า หรือ p.)
รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) ชื่อการประชุม. ชื่อสถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า เลขหน้า.
ตัวอย่าง:
Wittke M. Design, construction, supervision and long-term behaviour of tunnels in swelling rock. In: Van
Cotthem A, Charlier R, Thimus J-F, Tshibangu J-P. (eds.) Eurock 2006: multiphysics coupling and long term
behaviour in rock mechanics: Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock
Mechanics, EUROCK 2006, 9–12 May 2006, Liège, Belgium. London: Taylor & Francis; 2006. p. 211–216.
เว็บ (web page/website)
องค์ประกอบหลัก:
1. ชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ (ถ้าหากไม่มีชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการถูกระบุไว้ ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน)
2. ชื่อหน้าเว็บ (เขียนด้วยตัวเอียง)
3. แหล่งที่มา เช่น URL หรือ DOI
4. วันที่เข้าถึงบทความ
รูปแบบ*:
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหน้าเว็บ. เข้าถึงได้จาก: URL [เข้าถึงเมื่อ วันที่เข้าถึงบทความ]
* เครื่องหมายและข้อความบังคับถูกเขียนแสดงด้วยตัวหน้าสีแดง
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ตัวอย่าง:
European Space Agency. Rosetta: rendezvous with a comet. Available from: http://rosetta.esa.int [Accessed
15th June 2015].
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เอกสารอ้างอิง
[1] Imperial College London. Citing & Referencing: Vancouver Style. Available from: https://www.imperial.ac.uk/
media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf [เข้าถึง 20 พฤษภาคม
2017].

